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INHOUD
VOORWOORD
En dan is het seizoen alweer ten einde. In ieder geval 
wel voor de redactie van de Nieuwe NWC-er, want dit is 
de laatste editie van het seizoen 2018-2019. We gaan 
ons opmaken voor een paar maanden lekker vrij met 
daarin voor de meesten van ons een heerlijke vakantie 
in het verschiet.  
Maar voordat het zover is, hebben jullie nog heel wat 
verhalen te goed over deze laatste maanden van het 
seizoen. En dat waren niet de minste maanden met 
naast het kampioenschap van NWC 1, ook fantastische 
prestaties van ons damesteam. Daarnaast hebben we 
nog enkele andere kampioensteams die we in deze 
editie natuurlijk graag in het zonnetje zetten. Wij 
wensen onze kampioenen van harte proficiat met het 
behaalde resultaat.
Natuurlijk kunnen jullie van ons ook weer verschillen-
de bekende rubrieken verwachten in deze editie, waar-
bij ook de redactie niet heeft stil gezeten. We zijn voor 
de rubriek ‘Over de reling’ zelfs ook maar eens over de 
reling gaan hangen! Gewoon om te voelen hoe dat is. 
Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om ie-
dereen van de redactie, maar ook alle ‘gastschrijvers’ 
van dit seizoen enorm te bedanken voor hun inzet. Alle 
edities zagen er ook dit jaar weer perfect uit! Iedereen 
bedankt daarvoor!
Tenslotte wensen wij iedereen veel leesplezier met 
deze laatste editie van het seizoen en natuurlijk een 
fantastische vakantie toe.

 Monique ten Thije, hoofdredacteur
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Einde 
seizoen

Het lijkt nog maar gisteren toen dit seizoen 
startte. We keken er hoopvol naar uit en nu 
kan ik alweer terug kijken op een prachtige 
periode. Een jaar met veel hoogtepunten, zo-
als onder andere de aanleg van het nieuwe 
kunstgrashoofdveld, het mooie seizoen van 
NWC1 dat het verloren terrein in één jaar 
weer meer dan goed maakte, NWC 3 dat het 
kampioenschap binnen sleepte en het kam-
pioenschap van de JO19-1, dat daarmee een 
promotie naar het divisie-niveau verdiende. 
En natuurlijk mag ik hier ook de andere spor-
tieve prestaties, of dat nu een kampioen-
schap of benauwde handhaving was, niet ver-
geten; maar ze allemaal noemen, dat gaat te 
ver. Het doet me enorm goed dat de sportieve 
toekomst van NWC er goed uit ziet. Dat onze 
grootste talenten “weggekaapt” worden door 
betaald voetbal organisaties is daarbij voor 

de club NWC jammer, maar voor die jongens 
natuurlijk een geweldig avontuur. Ik hoop 
dat ze hun droom van een betaalde voetbal-
carrière waar kunnen maken. En mocht dat, 
om wat voor reden dan ook niet lukken, dan 
zijn ze weer van harte welkom bij NWC, want 
plaatselijk talent zien we natuurlijk graag bij 
NWC spelen.
Maar, voordat we aan de verdiende zomerva-
kantie gaan beginnen, zijn de voorbereidin-
gen voor het nieuwe seizoen al weer in volle 
gang. De teamindelingen worden gemaakt en 
het kader daarbij wordt gevormd. Altijd een 
hectische tijd voor veel mensen, zowel voor 
spelers als voor ouders. Indelingen kunnen 
nu eenmaal ook tot teleurstellingen leiden en 
na een mooi seizoen is het dan jammer als je 
niet in een team wordt ingedeeld, waar je op 
gerekend had. Ik kan die teleurstellingen niet 

EN DAN KRIJG JE OPEENS DE VRAAG OM JE BIJDRAGE VOOR DE LAATSTE DE NIEUWE NWC-ER 

VAN DIT SEIZOEN TE SCHRIJVEN. HÈ, ALWEER EEN SEIZOEN VOORBIJ? JA, SOMS GAAT DE 

TIJD HEEL SNEL EN DAT GELDT ZEKER VOOR IETS WAT MOOI EN GOED GAAT. 

Voorwoord van de voorzitter
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 voorkomen of weghalen, maar ik weet wel dat 
de mensen, die met de teamindelingen bezig 
zijn, gedegen te werk gaan en dat besluiten 
niet over een nacht ijs genomen worden. En 
na de teamindelingen volgt de volgende klus, 
het organiseren van het kader. En daarbij wil 
ik een beroep doen op iedereen, die voor een 
kaderfunctie gevraagd wordt, om daar posi-
tief op te reageren. Je helpt daar niet alleen 
de vereniging NWC mee, maar ook de voet-
balteams zijn daarmee zeer geholpen. En 
weet dat ik een grote bewondering heb voor 
al onze vrijwilligers, want zonder jullie zou er 
geen voetbalclub zijn. Op 17 mei jl. hebben 
we al onze vrijwilligers met een leuke avond 
met cabaret, drank en spijs en ander vertier 
bedankt voor hun inzet. 

Daarna hebben we op 26 mei het voetbalsei-
zoen 2018-2019 op een NWC waardige ma-
nier afgesloten. Onze kampioenen van het 
afgelopen seizoen, zowel jeugd als senioren-

teams, zijn nogmaals gehuldigd. We hebben 
afscheid genomen van een aantal mensen, 
die soms kort maar meestal lang, bij NWC 
rond gelopen hebben. De supportersvereni-
ging, die voor een geweldige sfeer heeft ge-
zorgd bij de viering van het kampioenschap 
van NWC1, heeft de speler van het jaar, de 
topscorer en de supporter van het jaar be-
kend gemaakt en we hebben er met zijn allen 
een mooi feestje van gemaakt. 

Ik wens iedereen een hele fijne vakantie en 
ik zie jullie graag allemaal weer terug in het 
nieuwe seizoen. Ik ben benieuwd wat dat 
gaat brengen, maar één ding is al bijna ze-
ker en dat is dat, als ik volgend jaar weer de 
vraag krijg voor een woordje voor de laatste 
De Nieuwe NWC-er, ik dan weer terug kan kij-
ken op een mooi en sportief seizoen.

Wim Geboers
Voorzitter NWC
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Excellence Interieurs
Expeditiebedrijf Manders
Frans van der Zanden B.V.  
   Minigraververhuur & grondwerken
Fred’s Stoffeerderij
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GESLAAGDE FEESTAVOND 
VOOR NWC VRIJWILLIGERS

Het is tegenwoordig geen vanzelfsprekend-
heid: vrijwilligerswerk. Iedereen heeft veel 
meer keuzes dan vroeger om zijn of haar vrije 
tijd in te vullen. De pensioengerechtigde leef-
tijdsgrens die stijgt alsmaar. En veel tweever-
dieners moeten hun tijd verdelen over werk,  
gezin en vrije tijd. Dat maakt het bijzonder dat 
de vele vrijwilligers van NWC toch de keuze  
maken om tijd en energie te besteden aan 
onze mooie vereniging. We zijn als bestuur 
ontzettend blij met de grote groep aan vrij-
willigers. En we kunnen niet vaak genoeg uit-
dragen hoe belangrijk dit is voor NWC. 

Onder het genot van een drankje en wat luxere 
hapjes hebben de ongeveer 120 aanwezigen 
de hele avond kunnen genieten van de mu-
ziek van DJ Niels Verrijt. Halverwege de avond 
was het de beurt aan meesterverteller Marlon  
Kicken. Hij ziet eruit als Bob Marley, maar 
is een rasechte Brabander die de afgelopen 
jaren is doorgebroken. Hij heeft de grootste 
en belangrijkste standupprijs van de Benelux 
op zijn naam geschreven: de Culture Comedy 
Award. Gedurende zijn optreden sleurde  
Marlon ons mee in zijn avonturen. Met zijn 
laid-back vertelstijl en zijn zelfspot werd er 
flink gelachen. De gehele avond konden de 
aanwezigen nog gebruik maken van een goed 
gevulde snackmuur.
Rond 1.00 uur gingen de meesten weer huis-
waarts en konden onze nieuwe kantinebe-
heerders, Coen en Inge Feijen, de accommo-
datie afsluiten. 

MET HET ORGANISEREN VAN EEN JAARLIJKSE 

AVOND VOOR VRIJWILLIGERS BEDANKEN WE 

HEN VOOR HUN INZET IN HET AFGELOPEN 

SEIZOEN. 
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Kennismaking met  
Coen en Inge Feijen

DE NIEUWE KANTINEBEHEERDERS

BIJ HEN THUIS, AAN DE KEUKENTAFEL, PRAAT IK MET DE AANSTAANDE NIEUWE BEHEER-

DERS VAN DE NWC-KANTINE, COEN EN INGE FEIJEN. OP DE WEBSITE STAAT AL EEN KORTE 

KENNISMAKING, MAAR DE REDACTIE VAN DE NIEUWE NWC-ER WILDE GRAAG MEER WETEN 

OVER DIT ENTHOUSIASTE STEL.

Hoe is het eigenlijk gekomen, dat jullie deze 
mooie taak op je gaan nemen?

(Beurtelings nemen Inge en Coen het woord,  
elkaar aanvullend en ondersteunend. Het 
lijkt nu al een geoliede machine). 
Het stond schijnbaar al een tijdje op de NWC 
site, maar we hadden het nog niet gezien. Op 
een avond tijdens een etentje met onze vrien-
den begon er iemand over. Ik zag iets glinste-
ren in de ogen van Coen, die aan het andere 
eind van de tafel zat, en dacht hier is iets aan 
de hand... De hele avond ging het eigenlijk 
over niets anders meer. We hebben ons toen 
op de laatste inschrijvingsdag voor de functie 
ingeschreven. En de keus is op ons gevallen. 
Zoon Ties (14) en dochter Sam (16) vinden het 
prima. Kunnen ons straks misschien meehel-
pen. Sam wordt al steeds enthousiaster!

We willen het echt samen gaan doen, maar 
Coen wordt het gezicht van de kantine. Hij zal 
er zo vaak mogelijk proberen te zijn, we stre-
ven naar 95%. En Inge wordt mijn onmisbare 
steunpilaar die altijd wat meer op de achter-
grond blijft.

Onze horeca-ervaring ligt met name aan de 
andere kant van de bar. Wel hebben we zo’n 
18 jaar geleden serieuze plannen gehad om 
op de plek van het toenmalige postkantoor 
een eetcafé annex lunchroom te gaan begin-
nen, geïnspireerd op Beekman & Beekman in 
Deurne. Uiteindelijk bleek dit net te moeilijk 
haalbaar. Vervolgens kwamen er kinderen, 
het werk werd drukker, en zijn onze horeca-
ambities in de koelkast beland. En toen 
kwam dit op ons pad. We zien dit als een 
mooie kans, en het is niet zo’n diepe sprong. 
Goed te combineren met ons huidige leven. 
We willen er met hart en ziel voor gaan, maar 
er vooral plezier uit halen. Je moet dingen 
doen die je leuk lijken. En Coen heeft altijd al 
lol gehad in koken en barwerk. 

Hebben jullie plannen met de NWC-kantine? 

We hebben veel plannen, maar willen heel 
geleidelijk veranderen. Voorzichtig, niet in-
eens alles anders doen. Veel dingen staan 
natuurlijk prima op de rails, sommige dingen 
staan ook vast, sommige afspraken en over-
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eenkomsten lopen gewoon door natuurlijk. 
Met het huidige personeel moeten we nog in 
gesprek. Maar we streven uiteindelijk naar 
een eigen stijl. Waarbij we ons realiseren 
dat je het nooit voor iedereen bij zo’n grote 
vereniging goed kunt doen. Wat we willen is 
een lekkere sportkantine. Met ouderwetse 
sfeer en gezelligheid. Met moderne versies 
van ouderwetse clubavonden en jeugd die 
na wedstrijden weer vanzelfsprekend naar de 
kantine gaat. Misschien op zondagochtend 
iets van een ontbijt of zo, voor de vroeg spe-
lende teams. 

Ook willen we geleidelijk iets veranderen aan 
de aankleding, misschien de bar zelf veran-
deren als dat kan. We denken aan snacks, 
ook gezonde, aan de voorkant in plaats van 
achter in de hoek en een toegang tot achter 
de bar aan de voorkant. Nu moet barperso-
neel altijd helemaal omlopen om vanachter 
de bar in de kantine te komen en terug. Om-
slachtig, onpraktisch en hierdoor ook te indi-
rect contact met de mensen in de kantine als 
je het ons vraagt. 

Klinkt niet slecht! Dan wil ik jullie nog vragen 
wat ik destijds, toen Guus Knoops begon, ook 
aan hem vroeg: Komt er eindelijk eens echt 
goede koffie in de kantine?

(lachend) Dat staat inderdaad bij ons ook vrij 
hoog op het lijstje!

Dan wil ik jullie alvast daarvoor hartelijk dan-
ken en voor de leuke kennismaking. Willen 
jullie tot slot nog iets kwijt?

Jazeker. We zouden graag een kantine-activi-
teitencommissie in het leven roepen, en wil-
len daar bij deze een oproep voor doen. Heb 
je leuke ideeën voor een bijzondere activiteit 
in de kantine, zoals bijvoorbeeld De grote 
NWC-quiz, meld je dan aan voor deze com-
missie! 

Met een opgeruimd gemoed stap ik op mijn 
fiets terug naar huis. Dat komt wel weer goed 
met die NWC-kantine. Veel succes en plezier 
Coen en Inge. 



88
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Vrijdag 31 mei waren in eetcafé De Verlenging 
in het Philips Stadion alle genomineerde 
spelers, trainers en clubs uitgenodigd om bij 
de feestelijke uitreiking van de Eindhovens 
Dagblad-awards te zijn. De amateurvoetbal-
volgers van het ED kozen de genomineerden 
voor de regio Helmond en regio Eindhoven. 
Samen met de aanvoerders en trainers van de 
voetbalclubs werden de winnaars bepaald. 

Een grote groep NWC-ers was afgereisd naar 
het PSV-stadion en zag dat Lotte van Mourik 

van NWC/SV Someren 1 werd uitgeroepen tot 
beste speelster. Ze ontving de prijs uit han-
den van niemand minder dan “Skiete Willy” 
van der Kuijlen. Nadat Thijs van Pol (Gemert) 
was uitgeroepen tot beste speler was het de 
beurt aan de verkiezing van beste club. Mede 
genomineerd waren ZSV, Sparta’25, Stiphout 
Vooruit en RKPVV. Tijdens deze avond ging de 
titel Club van het Jaar (regio Helmond) naar 
NWC Asten. De zaal ontplofte toen de naam 
van NWC genoemd werd als beste club van 
2019! 

LOTTE VAN MoURIK UITGEROEPEN 
TOT BESTE SPEELSTER

vijftiende EDITIE ED AMATEURVOETBALGALA
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NWC 1 is klaar voor  
de tweede klasse

OVERTUIGEND Kampioenschap NWC 1 

HET WAS EEN SEIZOEN ZONDER ENIGE ZORGEN, VOOR TRAINER ROEL NABUURS EN ZIJN 

STAF. NWC 1 WANDELDE DOOR DE DERDE KLASSE HEEN EN HEEFT AANGETOOND MEER 

DAN KLAAR TE ZIJN VOOR DE TWEEDE KLASSE, WAARIN HET REVANCHE WIL NEMEN OP HET 

MISLUKTE SEIZOEN 2017-2018. EEN TERUGBLIK!

Het was even wennen voor de Astense sup-
porters, om terug te zijn in de derde klasse. In 
2005 deed NWC een stapje omhoog en ging 
het op avontuur in de tweede klasse, waarin 
het jarenlang actief was. Toen de oranjehem-
den in 2018 de rampzalig verlopen play-off 
tegen FC Engelen thuis met 0-2 verloren, werd 
het lot van de Astenaren bezegeld.

NWC nam in de zomer afscheid van enkele er-
varen spelers, maar zag ook enkele nieuwko-
mers sportpark ’t Root betreden. Eén daarvan 
was Chesron Geuns, de spits die al eens had 
meegetraind en de overstap maakte vanuit 
RKSVO uit zijn woonplaats Ospel. Een schot 
in de roos, bleek later. Het werd een onverge-
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telijk seizoen voor de fysiek sterke aanvals-
leider. Meer hierover vertelt hij in het tweede 
deel van dit kampioensartikel. 

Al vroeg in het seizoen was duidelijk dat NWC 
door vrijwel iedereen tot dé titelfavoriet was 
gebombardeerd. Een logisch verwachtings-
patroon, gezien de grootte en geschiedenis 
van de club en uiteraard de kwaliteit in de 
spelersgroep. In de beginfase van het sei-
zoen moest NWC er nog wel even inkomen, 
want in het openingsduel tegen Ysselsteyn, 
dat in het teken stond van de opening van 
het nieuwe kunstgrashoofdveld, noteerde 
men een krappe 1-0 zege (doelpunt Jeroen 
van Deursen). Ook een week later, in en te-
gen Baarlo, trok NWC de drie punten pas laat 
naar zich toe dankzij Jeremias Carlos David 
(0-1). Gaandeweg begon de Astense motor 
te draaien en boekte men dikke overwin-

ningen op het later failliet verklaarde Oranje 
Zwart Helmond en Melderslo (4-1 en 0-4), 
maar tegen Helmondia bleef NWC steken op 
2-2. Vervolgens won NWC tien duels op rij en 
schudde de ‘’oranje trein’’ eigenlijk alle con-
currenten in de strijd om de titel al vroeg af. 
Vlak voor de Kerst werd de eerste periodeti-
tel een feit na winst op Laar (2-4) en konden 
de spelersgroep, staf en sponsoren met een 
lekker gevoel op trainingskamp naar Spanje. 
Daar legde het vaandelteam de basis voor de 
tweede seizoenshelft, waarin het kampioen-
schap moest worden binnengehaald. Maar 
eerlijk is eerlijk, het leek een kwestie van tijd 
wanneer dát gerealiseerd ging worden. In de 
winter had NWC namelijk al een fikse voor-
sprong opgebouwd op de verrassend sterk 
presterende promovendus Liessel, tegen wie 
in november thuis met 4-1 werd gewonnen. 
Ook Helmondia loerde op een inhaalslag, 
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maar morste te veel punten om ook maar bij 
NWC in de buurt te kunnen blijven. In ieder 
geval waren de Astenaren duidelijk een ma-
tje te groot voor de derde klasse, waardoor 
veel wedstrijden eigenlijk weinig spanning 
kenden en NWC gemakkelijk met de punten 
aan de haal ging. 

De Astense motor draaide dus volop en ook 
in de beker presteerde de ploeg sterk. In de 
competitiewedstrijden kort na de winterstop 
maakte NWC minder indruk, maar werden de 
punten toch telkens weer binnengehaald. 
Het kampioenschap kwam daardoor steeds 
dichterbij en vooral in april maakte het in top-
vorm verkerende Astense vaandelteam veel 
indruk. Tegen IVO (4-0) zat er al een monster-
score in, maar een week later liet de koploper 
er al helemaal geen gras over groeien. Op ’t 
Root kreeg Laar alle hoeken van het veld te 
zien, wat resulteerde in een mooie 9-0 zege. 
Omdat de overgebleven concurrenten Liessel 
en HBSV beide punten lieten liggen, was NWC 
al op 7 april zeker van de titel in klasse 3C. 
Een onverwachts maar mooi kampioensfeest 

volgde, waarna de festiviteiten in het paas-
weekend pas écht loskwamen. En hoe, want 
NWC tikte Helden met liefst 8-0 van de mat 
en kon met extra trots de platte kar betreden. 
Dat NWC in de derby tegen Liessel in mei met 
3-2 werd verslagen zorgde ervoor dat de on-
geslagen status teniet werd gedaan, maar het 
seizoen kon eigenlijk al niet meer kapot. 

Een derde klasse waarin NWC aan zijn stand 
verplicht was de nummer één te worden, 
maar na enkele moeizame seizoenen in de 
tweede klasse was het voor de supporters 
toch wel even lekker om eindelijk weer eens 
de beste te zijn. NWC voetbalde freewhee-
lend, maakte veel treffers en bleef ook in de-
fensief opzicht op de been. Ook de toekomst 
ziet er weer rooskleurig uit, nu de talentvolle 
lichting uit de jeugdopleiding eraan zit te ko-
men en enkele spelers uit JO19-1 zelfs al aan 
het grote werk hebben geroken. Dat talent, in 
combinatie van een NWC 1 dat weer een jaar-
tje ouder en verder is, moet resulteren in sta-
biele deelname aan de tweede klasse. Want 
daarin hoort NWC thuis! 
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Anno 19zoveel.
Negentien was hij. Een kind in een nog niet 
volgroeid mannenlichaam. Hij hoefde zich 
nog niet elke week te scheren, en op een deel 
van zijn kaken nog helemaal niet. Sommige 
van zijn vrienden hadden op hun vijftiende 
al borsthaar. En een meisje. Hij had onlangs 
voor het eerst gekust.
Vorig seizoen had hij zijn debuut gemaakt in 
het eerste elftal. Zenuwachtig dat hij was ge-
weest! En een ontzag dat hij had gehad, voor 
zijn teamgenoten en voor de tegenstanders. 

Echte kerels, die hun sporen op het voetbal-
veld hadden verdiend. Gespierd, sterk, zelf-
verzekerd. Wat voelde hij zich iel en kwets-
baar tussen hen. Technisch kon hij goed mee, 
qua inzicht ook wel, maar fysiek en mentaal 
moest hij nog veel leren. Dit seizoen, zijn eer-
ste bij de senioren, had hij dan weer in het 
tweede, dan in het eerste gespeeld. De zenu-
wen en het ontzag waren gebleven. Luisteren 
naar de trainer en zijn medespelers en van ze 
leren was zijn devies.

COLUMN: VOETBALDIER

NEGENTIEN

Anno 2019.
Negentien was hij. Aanvoerder van het beste 
elftal van Europa, misschien wel van de we-
reld. Twee jaar geleden had hij zijn debuut 
gemaakt in het eerste, en hij had er meteen 
gestaan. Zeventien jaar, en al van beton, ne-
gentien en van graniet. Vanaf dag één had hij 
zich laten gelden. In woorden, door welover-
wogen zijn mening te geven, en in daden, 
door te tackelen, schieten, koppen, passen. 
Benen als boomstammen, een kop van ge-
wapend beton, longen als een paard en een 
gezicht als een Britse koorknaap. 
Zojuist had hij met zijn team de belangrijkste 
wedstrijd uit ieders loopbaan op onvoorstel-
bare wijze verloren. De voetbalgoden hadden 

even niet opgelet, hun blik voor een paar tel-
len afgewend, en het noodlot was geschied. 
Groter voetbal-onrecht had zich sinds de 
vroege zomer van 1974 niet meer voorge-
daan. En wat deed hij, negentien jaar oud? 
Hij gaf, omringd door huilende teamgenoten 
en supporters, het onmenselijke leed duide-
lijk afleesbaar op zijn jongensachtig gezicht, 
kalm en weloverwogen zijn analyse van wat 
er zojuist gebeurd was. En hij was op geen 
onverstandig woord te betrappen. Negen-
tien...

En toch hoeft ook hij zich maar eens in de tien 
dagen te scheren...  
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BORDSPONSORS (VERVOLG)

Garage Vink Asten
Gebr. van Eijk Transport
Geevers Classic Cars
Ghielen Orthopaedics
Govers Accountants/Adviseurs
Grafi sch Service Buro Berkers
Grein Mode
Grondverzet Herman Kessels
Bakker Bart / VOF v.d. Broek
Heldens Springkussen Verhuur
Het Wapen van Asten
Hipp kappers
Hoeben installati es
Hoppenbrouwers Techniek
Inde Hypotheekelarij
Infi nity Fitness

Jan Verhoeven Schilders- en afwerkings-
bedrijf
Jansen Staalbouw Asten
Jumbo Someren
Juwelier van Bussel
Kerkers Elektro
Klijn Schildersbedrijf
Klus Wijs
Kusters Grond- en straatwerken
Leenen doe ´t zelf
Linders Inspecti es
Manegevoetbal Asten
Marja
Mati m Interieur
Midas Winkels
Nico Bennenbroek Schildersbedrijf
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DOELSTELLING BEREIKT

GEWELDIG SEIZOEN VROUWEN 1  
SV SOMEREN/NWC IN DE HOOFDKLASSE

VAN ENSCHEDE TOT AMSTERDAM EN VAN SITTARD TOT ETTEN LEUR. ONZE VROUWEN 1 HEB-
BEN ZICH DOOR HET HELE LAND WEER POSITIEF OP DE KAART WETEN TE ZETTEN. NA DE PRO-
MOTIE VAN VORIG SEIZOEN IN DE LANDELIJKE 1E KLASSE MOCHTEN ZIJ DIT SEIZOEN AANTRE-
DEN IN DE ZONDAG HOOFDKLASSE B. DIT IS HET OP EEN NA HOOGSTE AMATEURNIVEAU VAN 
ONS LAND. WE KUNNEN DUS ZEGGEN DAT HET FUSIE TEAM IN DE ABSOLUTE TOP VAN HET 
NEDERLANDSE VROUWENVOETBAL SPEELT. 

De grootste winst van dit seizoen hebben 
we waarschijnlijk voor de voorbereiding al 
behaald. Het waren twee NWC’ers Janske  
Loverbosch (Fc Eindhoven) en Hieke Verhagen 
(Nuenen) die terug kwamen om onze groep te 
versterken. We hopen natuurlijk dat we in de 
toekomst met een goede organisatie onze ei-
gen meiden binnenboord kunnen houden. 

De voorbereiding op het nieuwe seizoen was 
door de vele vakanties rommelig te noemen. 
Pas vanaf de bekerwedstrijd werd het team 
compleet. De eerste 2 bekerwedstrijden wisten 
we 1 punt te pakken. De eerste wedstrijd tegen 
Fc Eindhoven bleef 0-0. De tweede wedstrijd 
troffen we Fortuna ’54 uit Sittard. Een team 
waar we ons konden meten aan een topploeg 
uit de hoofdklasse. Hier werden we als schiet-
schijf gebruikt en gingen er hard met 0-5 vanaf. 
De laatste bekerwedstrijd moesten we aantre-
den in Bavel tegen de kersverse 1e klasser Ba-
vel 2. Het moment dat bij ons de puzzelstukjes 
in elkaar begonnen te vallen. In een eenzijdige 
wedstrijd werd deze ploeg met 1-7 opzij gezet. 
Helaas was dit niet niet goed genoeg om de 
tweede ronde van de beker te bereiken en het 
bekeravontuur was dus vroeg ten einde. Gezien 

de wedstrijd tegen Fortuna waren we bang voor 
een moeilijke start in de hoofdklasse. Het gaat 
toch weer allemaal een stukje feller en vooral 
sneller. Is onze jonge groep hiervoor al klaar?  
Door het harde, en de vele trainingsarbeid heb-
ben we toch in korte tijd de juiste stappen we-
ten te zetten om er te staan met de aanvang van 
de competitie. 

Op papier werden we door de media bestem-
peld als een van de grote degradatiekandida-
ten. Of dit terecht was moesten we afwachten. 
Als groep hadden we wel het gevoel dat we de 
juiste stappen zouden kunnen maken. Aan-
gezien dat Sv Someren zich voorgaande jaren 
maar een keer direct wist veilig te spelen in de 
hoofdklasse werd dit nu ook onze doelstelling. 
Direct veilig spelen zonder mee te hoeven doen 
aan de nacompetitie leek ons reëel.  

In de eerste seizoenshelft werden we al de 
verrassing van de hoofdklasse. De eerste wed-
strijd werd op eigen veld gewonnen met 3-0 van 
Rigtersbleek uit Enschede. De tweede wedstrijd 
gingen we er hard vanaf in Arnhem tegen latere 
kampioen werd het iets wat geflatteerd 6-2 voor 
Eldenia. De wedstrijd daarop volgde “de derby” 
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tegen Venray. Wederom bleven de punten in ei-
gen huis. Daarop volgde nog 2 winst partijen te-
gen Prinses Irene (1-2) en Bavel (4-0). Na 5 wed-
strijden spelen stond de ploeg van trainer Ivo 
Veltrop dus op een keurige en verrassende 2e 
plaats met 12 punten. Daarna kwam de ploeg in 
een herfstdip te zitten. De 6e wedstrijd werd er 
na een 0-2 voorsprong met 3-2 verloren in en te-
gen Maarssen. Dit was een kleine domper waar 
het team niet zomaar overheen stapte. De vol-
gende 2 wedstrijden bleef de ploeg ook zonder 
punten maar op 18 november leden ze wel de 
meest pijnlijke. In Amsterdam werd er met 2-0 
verloren van Buitenveldert. Achteraf is dit de 
enige winstpartij geweest voor de ploeg uit de 
hoofdstad. Wat volgde waren nog 3 wedstrij-
den voor de winterstop. Gelukkig werd er na de 
grote domper weer gewonnen op eigen veld. 
DSE werd in een goed georganiseerde wed-
strijd met 2-1 naar huis gestuurd. De laatste 
2 wedstrijden voor de winterstop waren twee 
lastige en werden ook dik verloren. Wederom 
was Fortuna net zoals in de bekerwedstrijd in 
Someren te sterk voor de thuisploeg. Ditmaal 
werd het 0-4 voor de Limburgers. Met nog een 
wedstrijd te gaan voor de winterstop stonden 
onze meiden op een mooie 4e plaats. Helaas 
maakten we na het verlies (1-5) in de laatste 
tegen De Trekvogels in Nijmegen een vrije val. 
Van de 11 wedstrijden wisten we er 5 te winnen. 

Zo gingen we dus met 15 punten de winterstop 
in en stonden op de nog net veilige 9e plaats 
in de competitie.

Ondanks het mooie puntenaantal dat we voor 
de winter al behaald hadden bleef de doelstel-
ling handhaving. Het verschil tussen plaats 2 
en een degradatie plaats scheelde maar 4 pun-
ten dus alles stond erg dicht bij elkaar en de 
stand bleef op en neer schommelen. Maar in het 
achterhoofd zat stiekem wel dat we een gooi wil-
den gaan doen voor een hoge klassering. Na de 
winter minimaal het zelfde aantal punten halen 
en we hebben 30 punten. Dan zouden we toch  
in ieder geval veilig horen te zijn.   

In de winterstop hebben we ondanks het 
slechte weer onze conditie op peil kunnen hou-
den bij Move Your Body in Asten. De basis voor 
een goed vervolg van de competitie werd in 
het tweede weekend van Januari gelegd in het 
Zuid Limburgse Bemelen. Een weekend waar 
alles inzat behalve voetbal. Sfeer, gezelligheid 
en vriendschap zo kunnen we dit weekend sa-
menvatten. Speelsters en staf waren alweer 
een aantal maanden met elkaar aan het werk 
maar leerden elkaar in dit weekend weer beter 
kennen. 

Na dit weekend gingen we ons weer richten 
op de eindspurt in de 
competitie. Er werden 
drie oefenwedstrijden 
afgewerkt. In Breda 
werd er met 0-0 ge-
lijk gespeeld tegen 
tweede klasser Ba-
ronie. Een week later 
troffen we de rivaal en 
koploper van de eer-
ste klasse Nuenen. In 
een mooie wedstrijd 
trok Sv Someren/NWC 
uiteindelijk met 1-3 
aan het langste eind. 
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De laatste oefenwed-
strijd werd gespeeld 
tegen de koploper 
in de vierde klasse 
Eindse Boys. Na een 
0-2 achterstand wis-
ten onze meiden deze 
wedstrijd om te bui-
gen naar een 5-2 over-
winning. En zo moeten 
we klaar zijn voor het 
tweede deel van de 
competitie. 

De eerste wedstrijd na de winterstop moesten 
we een eindje reizen. In Enschede moesten we 
gaan aantreden tegen Rigtersbleek. Deze wed-
strijd werd gewonnen met 0-2 en zo wist Some-
ren/NWC weer de aansluiting te vinden met de 
subtop. De week erna kwam koploper Eldenia 
op bezoek op de Potacker. Ondanks een zeer 
goede wedstrijd werd er met 0-2 verloren. De 
weken hierna was er geen wedstrijd ingepland 
door de carnaval en een aantal beker/ inhaal 
rondes. In deze periode hebben de meiden 
een mooie oefenwedstrijd afgewerkt tegen ere-
divisionist Achillis ’29. In een gelijk opgaande 
strijd wist de ploeg uit Groesbeek uiteindelijk 
toch met 3-4 te winnen. 17 Maart werd de com-
petitie weer hervat. Rode lantaarndrager Bui-
tenveldert kwam op bezoek en er werd met 2-0 
gewonnen. Ook de wedstrijd die daarop volg-
de werd gewonnen. In Etten-Leur werd er ge-
wonnen met 1-3. Door deze overwinning stond 
het fusieteam weer in de top 5. De volgende 
werd in Limburg weer verloren van Fortuna ’54. 
In tegenstelling tot eerder dit seizoen waren 
onze meiden nu wel een echte tegenstander 
voor Fortuna ’54 maar uiteindelijk werd er 
toch met 2-0 verloren. Hierna volgde twee zeer 
belangrijke winstpartijen tegen Trekvogels (2-
0) en Nooit Gedacht (1-5). Met nog vier wed-
strijden te gaan steeg de ploeg door naar de 
derde plaats wat natuurlijk een top prestatie 
was. Maar het verschil tussen de plaats 3 en 

10 bleef klein. De volgende wedstrijd was Sv 
Someren/NWC niet opgewassen tegen het 
sterk spelende Bavel. Er werd met 3-1 verlo-
ren. 12 mei kwam nummer 2 Maarssen op be-
zoek. Deze wedstrijd zou na 90 minuten nog 
onbeslist zijn en eindigen op 1-1. Als nummer 
5 gingen we de belangrijke wedstrijd in tegen 
Venray die met een punt meer op plaats 4 
stonden. Bij winst zou er een grote stap gezet 
worden naar een plek in de nacompetitie voor 
promotie naar de topklasse. Maar er was ook 
nog steeds 1 punt nodig om zeker veilig te zijn. 
In een niet al te beste wedstrijd was het Venray 
die na 90 minuten met 2-0 wisten te winnen. 
Door de uitslagen op andere velden waren 
we ondanks dit verlies toch veilig. En hiermee 
was de doelstelling behaald. Op het moment 
dat dit verslag is geschreven moest de laatste 
wedstrijd nog gespeeld worden. Prinses Irene 
komt op bezoek in Someren. 

Wat de uitslag van deze wedstrijd ook mag zijn 
kunnen we met zekerheid zeggen dat het een 
geslaagd seizoen was. Voor de tweede maal 
in de historie wisten onze meiden zich direct 
veilig te spelen op het een na hoogste niveau 
van Nederland. We hebben tot het laatst mogen 
meestrijden om een plek voor promotie maar 
ook tegen degradatie. Een knotsgekke, maar 
leuke competitie waarin we absoluut weer gro-
te stappen hebben gezet. 
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GEERT  
HOeBEN

Ik ben Geert Hoeben en – op het moment dat 
deze NWC-er op de mat valt – net 38 jaren jong 
geworden. Samen met mijn vriendin Anne-
Marije Werts en onze twee kinderen Veerle en 
Siem wonen wij inmiddels alweer twee jaar op 
de Hulterman in Asten. Doordeweeks ben ik 
werkzaam bij de Gemeente Someren en hou ik 
me bezig met diverse economische ontwikke-
lingen (bedrijventerreinen, centrum, recreatie 
en toerisme). In mijn vrije tijd ben ik graag bij 
mijn gezin, is de donderdagavond gereser-
veerd voor een avond rikken en af en toe gooi 
ik ook nog een pijltje bij een dartteam. En ik 
doe natuurlijk nog wat bij NWC.

Droom
Ronald Linders vroeg zich af of ik ooit gevoet-
bald heb. Het simpele antwoord daarop is ‘ja’. 
Als kleine jongen had ik namelijk ooit net zo’n 
droom om profvoetballer te worden, zoals 
zovelen met mij. En elke profcarrière begint 
nou eenmaal bij NWC. Die droom was alleen 
wel van korte duur. Want eerlijk is eerlijk, zo’n 
voetbalwonder was ik niet. Ik heb in totaal 
maar liefst 4 jaar gevoetbald en al in JO12-3 
(wij noemden dat toen gewoon D3) hing ik de 
voetbalschoenen aan de wilgen. Zelfs de be-
zielende leiding van Gerard Sauvé, mijn laat-
ste trainer bij NWC, kon daar geen verandering 

DE DOORGEEFPEN

IK HEB HET EVEN UITGEREKEND, MAAR MET HET LEDENAANTAL DAT NWC HEEFT HEB IK 

STATISTISCH GEZIEN EEN GROTERE KANS OM DE STAATSLOTERIJ TE WINNEN DAN DAT IK 

DE DOORGEEFPEN VAN NWC KRIJG. EN TOCH VALT DIT GELUK MIJ TEN DEEL. IK KAN NU DAN 

OOK WEL STOPPEN MET DE LOTERIJ, WANT ZOVEEL GELUK IN ZIJN LEVEN HEEFT GEEN ENKEL 

MENS. RONALD LINDERS, VRIEND, BEDANKT DAT IK DIT MAG MEEMAKEN! EINDELIJK TWEE 

PAGINA’S IN DE NWC-ER, ENKEL EN ALLEEN VOOR MIJ.
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in brengen. De realiteit was daar, de droom 
was klaar...

Bij mijn afscheid als actieve voetballer ben 
ik verleid tot de uitspraak dat ik ooit wel zou 
terugkeren naar NWC. Daar lagen toch mijn 
‘roots’ en ik wilde natuurlijk de supporters niet 
teleurstellen. Het zou echter wel bijna 20 jaar 
duren voordat ik terug was op het honk.

Supporter
Hoewel ik zelf 20 jaar geen lid ben geweest 
van NWC, was de club nooit uit beeld. Dat 
kwam, denk ik, vooral door mijn familie. Mijn 
broer Freek heeft nog jaren gevoetbald en ons 
pap Hennie is natuurlijk bestuurlijk jarenlang 
heel actief geweest. Ook mijn opa, Jan Smits, 
heeft veel betekend voor de club. Hij heeft 
zelfs nog ooit het bord gemaakt dat – inmid-
dels hersteld – nog altijd bij de ingang van 
ons sportpark prijkt. In die tijd kwam ik er 
nog wel eens om een handje te helpen, of om 
naar het voetbal te kijken. En de laatste 10 
jaar ben ik, bij de schoonfamilie Werts, ook 
echt in een warm NWC-nest beland. Kortom, 
supporter van NWC ben ik al die tijd “ge-
woon” gebleven.

Vrijwilliger
Genetisch bepaald of niet, vrijwilligerswerk zit 
in mijn bloed. Het geeft voldoening én het is 
gezellig om samen mét anderen iets te doen 
vóór anderen. Zo ben ik ben 11 jaar lid geweest 
van de Raad van Elf van De Klot en daar moch-
ten we elk jaar op bezoek bij De Lisse en bij 
Kans-Plus. Prachtig om te zien dat die mensen 
genieten van een bezoek van de carnavalsver-
eniging. Ook ben ik zo’n 7 jaar actief geweest 
bij het zaalvoetbal in Asten, de SEZA, als pen-
ningmeester en scheidsrechterscoördinator. 
Elk jaar konden we tussen de 20 en 24 teams 
elke maandag en vrijdag laten zaalvoetballen. 
En inmiddels alweer 5 jaar actief bij NWC. Eerst 
als coördinator vrijwilligerszaken, en nu 2 sei-
zoenen als secretaris van onze mooie club.

De volgende generatie
En de volgende generatie komt eraan. Sinds 
een paar weken sta ik langs de lijn als suppor-
ter van mijn zoon Siem, die net is begonnen 
met trainen bij de JO7. Geweldig om te zien 
dat zo’n klein manneke, in zijn Barcelona-
tenue (bij minder weer met een nog net iets 
te grote trainingsbroek) lekker op dat veld 
staat te genieten. En hopelijk, als hij niet op 
zijn vader lijkt, een glansrijke voetbalcarrière 
tegemoet gaat. Voor hem het begin van zijn 
droom, voor mij een uurtje even doen waar ik 
veel beter in ben dan in zelf voetballen: voet-
bal kijken.

Geluksvogel
Ik denk dat ik genoeg over mezelf heb ver-
teld. Dus het is tijd om de volgende geluks-
vogel aan te wijzen die, net als ik, net zo 
goed kan stoppen met de loterij. Het is ie-
mand bij wie ik me afvraag of zijn huidige 
functie, als belangrijkste mens in Klotland, 
überhaupt wel te combineren is met een ac-
tieve rol binnen NWC. Joost van Bussel, hoe 
doe je dat toch? 

NWC 8
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VAN HET JEUGDFRONT
• Kampioenen voorjaar 2019

• Oprichting jeugdspelersraad NWC Asten, 
doe jij mee?

• NWC Peelpartners Paastoernooi

• Stop het scheiden van jongens en meisjes

Kampioenen voorjaar 2019

Kampioen 2018-2019  
NWC JO19-1

Spelers: Teun van Bree, Krijn van 
Bussel, Damon Claessens, Dirk 
van Dijk. Aart Driessen, Thomas 
Geenen, Joris van Horne, Mick 
Kanters, Sidi Kourouma, Bas 
Lemmen, Rens van de Put, Robin 
Rijnders, Daan Roelofs, Aziz Sab-
bar, Novah van der Schouw

Begeleiding: Leon Gijsbers, San-
der Lemmen, Willy van Rossum, 
Arian Verrijt

Kampioen voorjaar 2019  
NWC JO17-4

Spelers: Wouter van Asten, Bram 
van Bree, Roel van Bree, Tim van 
Bussel, Damon Cortooms, Luc 
Derks, Sam Derks, Finn Eijck, Alaa 
Elsayyad, Nelis Goossens, Rens 
Leenen, Hidde Ockers, Tom van 
Oosterhout, Stan Vlemmix, Daan 
van Wijngaarden

Begeleiding: Tycho Cortooms,  
Bert Derks, Sven Eijck
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Kampioen voorjaar 2019  
NWC JO12-1

Spelers: Mees Barmentlo, Roel van den 
Broek, Sven Gielen, Alto Gjoka, Roy 
Kerkers, Bas van Oosterhout, Lieke van 
Tilburg, Tim Tomasoa, Gijs Verspeek en 
Rick Vorstenbosch

Begeleiding: Rob Garenfeld, Marc van 
Oosterhout en Christian Vorstenbosch

Kampioen voorjaar 2019   
NWC JO11-5

Spelers: Romedi Biantuma, Lise van 
Bogget, Lynn Cortenbach, Thijn Dries-
sen, Lenah Kelders, Pleun Loomans, 
Koen Loverbos, Luis Eduardo Pinzon 
Narvaez, Guus van Vaalen, Kyell 
Verdonschot, Theo Vlemmix, Finn 
Wassink

Begeleiding: Patrick van Bogget, Iwan 
Loomans 

Oprichting jeugdspelersraad NWC Asten,  
doe jij mee?
De jeugdafdeling van NWC is van plan om in 
het nieuwe seizoen te gaan starten met een 
jeugdspelersraad. Het doel is duidelijk, we 
willen de betrokkenheid van onze jeugdleden 
bij NWC vergroten.

Niet langer meer over, maar met de jeugd 
praten

We willen jou de kans geven om je mening 
te geven en tegelijkertijd ruimte geven om 
dingen die je belangrijk vindt te veranderen.  

De jeugdspelersraad van NWC biedt de mo-
gelijkheid om zorgen en ideeën met elkaar te 
bespreken. Uitgangspunt daarbij is natuurlijk 
dat het (jeugd)bestuur serieus luistert naar 
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signalen uit de spelersraad en waar mogelijk 
actie onderneemt. 

Waar houdt de jeugdraad zich mee bezig? 
De spelersraad zal gaan meebeslissen over 
en meedoen aan zaken die bij de jeugd 
spelen. Daarbij kunnen zij zelf voorstellen 
doen aan het Jeugdbestuur. De spelers-
raad kan bijvoorbeeld activiteiten voor de 
jeugd plannen en organiseren, meedenken 
over verschillen en overeenkomsten tus-
sen recreatie- en selectieteams, over Fair 
Play, over gedragscodes en pestgedrag.  

Of wat dacht je van meedenken over de inrich-
ting van de kantine of de consumpties in de 
kantine. Ook Social Media is een onderwerp 
waar de spelersraad zelf ervaring mee heeft 
en dus over kan adviseren. Kortom, meer dan 
genoeg onderwerpen waar we graag van jou 
willen horen hoe jij daarover denkt! 

Vanaf welke leeftijd kan je je aanmelden voor 
de jeugdraad? 
Wij denken dat 13/14 jaar en ouder de ideale 
leeftijd is om aan de spelersraad te beginnen. 
Idealiter ziet de groep er als volgt uit: 
• 2 spelers van de JO19 
• 2 spelers van de JO17 
• 2 spelers van de JO15 
• 2 spelers van de JO14 
• 2 speelsters uit de meisjesteams 

Het belangrijkste is dat er een goede verte-
genwoordiging/goede mix is van de gehele 
jeugdafdeling. We denken er tenslotte ook 
aan om een 1ste jaar senior op te nemen in de 
spelersraad (voor doorstroming van de jeugd 
naar de senioren) 

Wanneer starten we officieel? 
We trappen af met een Kick-off in september, 
daarna zullen we nog 3x in het seizoen bij el-
kaar komen te weten november, februari en 
april. 

Hoeveel tijd ben ik er mee kwijt? 
We verwachten dat je hier ongeveer 2 à 3 uur 
per maand aan kwijt bent, valt dus reuze mee.

Op welke dag vergaderen we? 
De vergadering zal plaatsvinden op een vrij-
dagavond of op zaterdagmorgen en zal maxi-
maal 2 uur in beslag nemen. Door op een vrij-
dagavond of zaterdagochtend te vergaderen 
weten we zeker dat er geen overlap is met 
trainingsavonden. We vergaderen altijd in de 
bestuurskamer van NWC. 

Ik heb interesse, maar ik twijfel nog een beet-
je of het wel bij me past 
Geen probleem als je het nog niet zeker weet. 
We willen alle spelers en speelsters die geïnte-
resseerd zijn uitnodigen voor een bijeenkomst 
in juni. De definitieve datum volgt nog. Na 
deze avond kun je besluiten of je daadwerke-
lijk lid wilt worden van de jeugdspelersraad. 

Als je interesse hebt om bij de bijeenkomst in 
juni erbij te zijn, stuur dan een berichtje naar 
jeugd@nwc-asten.nl of spreek Edwin van Erp, 
Frits Hoebergen, Jeffrey van der Wallen of Bas 
Adriaans even aan. 

Alle contactgegevens van Edwin, Frits, Jeffrey 
en Bas vind je ook op de NWC-website, dus 
een appje sturen kan natuurlijk ook. 

Nou, genoeg gesproken, we hopen dat er vol-
doende kandidaten zijn zodat we in het nieu-
we seizoen echt gaan starten met de jeugd-
spelersraad. Aan ons zal het niet liggen! 

Sportieve groet namens het jeugdbestuur
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NWC Peelpartners Paastoernooi
We kunnen weer terugblik-
ken op een geweldig en 
sportief Paastoernooi.
Op zaterdag 20-4 was het de 
beurt aan de Mo15, Jo15 en 
de Jo13.  Op deze dag kon-
den we verschillende teams 
vanuit de regio verwelko-
men op ons sportpark. Het 
toernooi begon om 10.00 
uur en was tegen de klok 
van 16.00 afgelopen. Door 
het mooie weer was het voor 
de toeschouwers ook fijn 
om te komen kijken. Deze 
dag werd dan ook druk be-
zocht. Ook hebben we van 
verschillende verenigingen  
weer de garantie gekregen 
dat ze volgend jaar weer van 
de partij zijn. Dit is natuur-
lijk ook fijn om te horen.

Op maandag 2e Paasdag 
was het toernooi voor de 
kleinste, Jo7, Jo8 en Jo9. He-
laas hadden we de dit jaar 
te weinig aanmeldingen 
voor de Jo10, 11 en 12. Ook 
deze dag was het weer ons 
weer goed gezind en kunnen we ook weer te-
rugkijken op een gezellig en sportief toernooi. 
Alle kinderen werden verwelkomd door de 
Paashaas en de kinderen konden paaseitjes 
zoeken. Het team wat de meeste eitjes inle-
verde kreeg een leuke prijs in het Paasthema. 
Na de nodige wedstrijdjes te hebben ge-

speeld kregen alle kinderen een medaille en 
gingen ze moe maar voldaan weer naar huis.  

Tevens wil ik langs deze weg ook iedereen 
bedanken die zich tijdens dit toernooi heeft 
ingezet en er mede voor heeft gezorgd dat we 
weer terug kunnen kijken op een gezellig en 
sportief Peelpartners Paastoernooi. Op naar 
volgend jaar.

 Sportieve groet 
Marieke Stienen
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 STOP HET SCHEIDEN VAN JONGENS EN MEISJES

Kies voor gemengd voetbal: dat is de eenvou-
dige boodschap van de KNVB. De voetbalbond 
wil in de komende jaren zoveel mogelijk clubs 
stimuleren om jongens en meisjes zo lang 
mogelijk in een team te laten spelen. Op dit 
moment voetbalt 50 procent van de meisjes 
onder 11 jaar in de gemengde jeugdcompetitie 
en 50 procent in de meidencompetitie. Als het 
aan de KNVB ligt, is daar over een paar seizoe-
nen geen sprake meer van en spelen kinderen 
in het hele land gemengd voetbal.

De bond gaat daarbij uit van een natuurlijk 
verloop, omdat een belangrijk deel van de 
clubs, dat nu nog alleen met meidenteams 
werkt, heeft aangegeven mee te willen gaan in 
de verandering. Slechts een beperkt deel van 
de verenigingen blijft onwrikbaar vasthouden 
aan een gescheiden spelopzet.

Het meest gehoorde commentaar van tegen-
standers van gemengd jeugdvoetbal komt 
ongeveer hierop neer: ‘Mijn dochter wil bij de 
meiden voetballen, niet met de jongens. Zo 
verknallen jullie haar plezier in het voetbal.’ 
Andersom is deze redenering ook te beluis-
teren, maar minder vaak. Terwijl de argumen-
ten op dezelfde afgetrapte voetbalschoenen 
komen aansloffen. Eerst wordt gesuggereerd 
dat jongens onderling meer lol hebben als 
ze samen spelen (geldt ook voor meiden) en 
daarna volgt het betoog dat Moeder Natuur 
toch niet voor niks twee verschillende seksen 
op de wereld heeft gezet.

Het ontwapenende antwoord komt van de kin-
deren zelf. Zo vertelt Linzy Steketee, speelster 
bij DZC’68 uit Doetinchem (waar ze tot Onder 
12 alleen nog maar gemengd voetballen) op 
de site van de KNVB, dat ze eerst alleen met 
meiden heeft gespeeld en nu in een team zit 

met elf jongens en vier meiden: “Op het veld 
moet ik nu wel meer knokken en harder wer-
ken. Met de meiden waren we vaak aan het 
giechelen, maar met de jongens erbij is het 
iets serieuzer geworden. Dat vind ik fijn.”

Ook Lars van Silfhout, verdediger van VV Ben-
nekom ziet de voordelen: “Ik had nog niet 
eerder met meiden gevoetbald, maar Aniek en 
Veerle lieten meteen zien dat ze net zo goed 
zijn als de jongens. Het gaat om kwaliteit, niet 
om of je een jongen of meisje bent.” Van Boyd 
Stevering, speler van DZC’68, lees je nog een 
ander inzicht: “Met meiden praat je over ande-
re dingen dan met jongens, maar op het veld 
merk je geen verschil. Je bent één team.”

Volgens collega Roos Brouwer, medewerker 
Voetbalontwikkeling bij de KNVB en verant-
woordelijk voor de campagne gemengd voet-
bal, bevestigen de kinderen de verschillende 
onderzoeken: “Alle voetballertjes kunnen van 
elkaar leren en plezier met elkaar beleven, 
daarin speelt geslacht geen rol. Je vergroot de 
kans dat ieder kind met gelijkgestemden kan 
gaan spelen op basis van leeftijd, motivatie, 
ambitie en niveau.”

Met andere woorden; door het open te gooien, 
trek je meer voetballers naar je club, waarmee 
je verschillende teams kunt maken met kinde-
ren die beter bij elkaar passen.

Tel uit je winst.

Gemengd voetbal is leuker voor het kind, beter 
voor de sport, goed voor de sfeer op de club 
en draagt bij aan gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen. Nu alleen nog een paar verstokte 
volwassenen zover krijgen. Gelukkig zijn die 
ook kind geweest. 

Opinie Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal
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Wat heet, sinds zij de scepter zwaait durft nie-
mand de deadline meer te overschrijden. De 
term deadline nemen wij door Monique uiterst 
serieus! Als je eens wist hoe ze soms kan kij-
ken...

Hebben jullie nog een spreekwoordelijke uit-
smijter voor de lezers?
Dat we iedereen een fijne zomerstop en een 
geweldige vakantie willen wensen en een 
mooie voorbereiding op en start van het nieu-
we seizoen!

Hartelijk dank mensen. Jullie ook een heerlijke 
zomer gewenst.
Heel graag gedaan! 

Hallo zeg, wat hangt daar nu weer over de re-
ling? Als dat de redactie van de Nieuwe NWC-
er niet is... Stukkie zelfpromotie mannen en 
vrouw?
Neuh... dat hebben wij niet nodig toch? Maar 
het leek ons een leuke manier om een memo-
rabel voetbalseizoen af te sluiten. Jammer dat 
Gert er niet is.

Inderdaad, dat had de foto een stuk opgeleukt. 
Maar zo oogt het ook al best vrolijk. Alles nog 
steeds kits bij de redactie?
Jazeker. We plakken er allemaal weer een sei-
zoen aan vast, dus we gaan vrolijk door. In-
spiratie genoeg! Maar als er iemand zich met 
leuke initiatieven en ideeën bij ons meldt, is 
hij of zij (liefst een zij... red.) van harte welkom!

Kan Monique als hoofdredacteur en enige 
vrouw de boel een beetje in het gareel hou-
den?

OVER DE 
RELING

HET HEKWERK OM HET BALKON VAN DE KAN-

TINE IS DÉ PLEK WAAR SUPPORTERS, HAN-

GENDE OVER HET HEK ALS OVER DE RELING 

VAN EEN SCHIP, UITKIJKENDE OVER HET IM-

MER GROENE HOOFDVELD, TOT AL DAN NIET 

DIEPE VOETBALOVERPEINZINGEN KOMEN. 

DEZE KEER IN ‘OVER DE RELING’:

COLUMN
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TWee DAGEN GEzellig Én DRUK

Tijdens De Slag om Asten zat de tent met 50 
teams weer bommetje vol. Breinbrekers, in-
koppers, muziekvragen, puzzels… aan vragen 
geen gebrek. Aan antwoorden wel, ten minste 
bij sommige teams dan. De quiz werd uitein-
delijk gewonnen door het team Déjà Vu, dat 
met een voorsprong van welgeteld 1 heel punt 
winnaar werd van De Slag om Asten 2019.

Door het mindere weer op Koningsdag waren 
helaas enkele activiteiten in het centrum af-
gelast. Maar niet in onze tent: daar ging het 
feest gewoon door. Gelukkig wisten ook veel 
mensen onze tent te vinden, want wat was het 
gezellig en druk! Van begin tot eind stond de 

tent goed vol en kon iedereen genieten, mee-
bewegen, dansen en meezingen op de vele 
liedjes die die dag door de tent heen knalden.

Maar ook aan editie 7 kwam weer een eind. De 
evaluatie hebben we inmiddels weer achter de 
rug en we kunnen met trots terugkijken op een 
super evenement. Een succes, dat tot stand is 
gekomen door diverse vrijwilligers die hebben 
geholpen tijdens de maandenlange voorbe-
reidingen én in de week van het evenement. 
Vrijwilligers, dank voor jullie inzet en hopelijk 
tot volgend jaar!

Namens de organisatie van  
het Muziekspektakel Asten

Geert Hoeben

Slag Om Asten en het  
Muziekspektakel 2019

HET LIJKT INMIDDELS WEL VASTE PRIK: DE GROTE TENT VAN NWC EN MUZIEKVERENIGING JONG 
NEDERLAND OP HET KONINGSPLEIN. IEDEREEN WEET DAN DAT KONINGSNACHT EN KONINGS-
DAG AANSTAANDE ZIJN. WANT ALWEER VOOR DE 7E KEER VOND DE SLAG OM ASTEN EN HET 
MUZIEKSPEKTAKEL PLAATS EN ALWEER VOOR DE 7E KEER WAS HET EEN GROOT SUCCES!



2-1 meteen na de rust, ik begin weer wat ze-
nuwachtig te worden. Meteen erna 2-2, ik vrees 
dat er niks anders op zit dan in de koelkast te 
duiken voor een alcoholische versnapering, ik 
begin hem te knijpen. Ik voel het aankomen, dit 
gaat mis. 5 minuten extra tijd, dit kan toch niet 
meer mis gaan, toch? Natuurlijk kan het mis 
gaan, de wet van Murphy slaat weer keihard 
toe.

Vloeken en ongeloof. Het sprookje is uit. Tv uit, 
lampen uit, meteen naar bed en hopen dat ik 
snel kan slapen en morgen wakker word met 
een beter gevoel. Ik word wakker, maar het 
klote gevoel is er nog steeds. Kom je op je werk, 
staan daar een paar psv supporters te lachen. 
Ze vonden het schitterend. Ze hadden dezelfde 
zenuwen als ik, alleen voor Tottenham.

Ze waren voor Tottenham. Onbegrijpelijk!. Ster-
ker nog, één van die lui had haar dochters ge-
beld om langs te komen en had nog een feestje 
gevierd op het verlies van AJAX. Dat stuit bij mij 
op ongeloof. Als psv Europees speelt, ben ik 

altijd voor psv, het is een Nederlandse ploeg, 
dus ik hoop dat ze winnen. Uiteraard hoop ik 
dat ze verliezen als het om de competitie gaat, 
het liefst elke week. Maar ze hebben niet kun-
nen genieten van het spel van AJAX tegen Real 
of Juve, nee, ze waren teleurgesteld. 
De zondag erna, 1e minuut, AJAX – Fc Utrecht, 
0-1. Nee toch, gaat dit ook nog mis? Gelukkig 
geldt de wet van Murphy ook voor andere ploe-
gen, AZ won van psv, AJAX won van FC Utrecht, 
het kampioenschap is binnen. Maar in plaats 
van blij te zijn dat AJAX eindelijk weer kampioen 
wordt, was ik meer bezig met mijn collega’s die 
voor psv zijn. Dat ik hen kon uitlachen en mijn 
gram kon halen. 

Diezelfde zondag verloor ons vaandelteam van 
Liessel. Mijn zoon voetbalt in Liessel, ik had 
met mijn grote mond al een dubbele uitslag 
voorspelt voor NWC, maar ze verloren met 3-2. 
Hoe kan dat nou? De wet van Murphy kwam 
weer om de hoek kijken. Mijn zoon heeft me 
flink uitgelachen, ik zei nog dat we het 7e ge-
stuurd hadden, maar daar trapte hij niet in. 

COLUMN: ONDER DE LOEP

Voetbal is emotie
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RUST BIJ AJAX – TOTTENHAM, HALVE FINALE CHAMPIONS LEAGUE.  2 – 0 VOOR, UIT MET 0 – 1 
GEWONNEN. EVEN EEN SANITAIRE STOP, GEEN ZENUWEN MEER, WAT KAN ER NOG MIS GAAN?





SPONSOR KOFFIEBEKERS 
AnyTyme ‘t Stationneke 
Delta Beton B.V.
Inde Hypotheekelarij
Kluswijs Bouwmaterialen
Paulus Eten & Drinken
Pesos Eten & drinken
Vinken Caravans

NWC TV
Bemeko B.V.
De Kantine
Eetcafé De Grutter
Hoppenbrouwers  
   Techniek 
Marschee

TOERNOOISPONSOR
Belasting Adviesgroep Asten 
Karwei Someren-Asten
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Komend seizoen gaan een aantal jeugdspe-
lers NWC verlaten om hun geluk bij BVO’s  
(Betaald Voetbal Organistatie) te gaan beproe-
ven. Van JO11 (zie foto) gaan de meeste spe-
lers de overstap maken, maar liefst 3 spelers 
gaan volgend jaar bij VVV spelen en trainen.

JO11: Cas Hurkmans (staand 3e  van rechts)/
Quinn Hoes/ Ilias Zougagh (zittend 2e en 3e 
van links), allen naar VVV
JO12-1: Roel van den Broek naar VVV
JO13: Alto Gjoka naar Helmond Sport
JO15-1: Jaden van der Lee naar VVV
JO9: Willem Loomans, blijft bij NWC spelen, 
maar gaat bij VVV trainen.

EEN AANTAL JEUGDSPELERS gaat NWc verlaten

SUCCES JONGENS!

Woensdag was ik weer aan de beurt, AJAX of-
ficieel kampioen, ik met mijn AJAX shirt naar het 
werk en alles was weer goed. Maar toch, hoe is 
het toch mogelijk dat zo’n simpel spelletje als 
voetbal zulke emoties teweeg kan brengen? Het 
is gewoon de belangrijkste bijzaak in het leven 
van heel veel mensen als ik. 

Champions League finale Liverpool - Totten-
ham, ben ik tegen Tottenham of voor Liverpool? 
Ik ben voor Liverpool, maar als Tottenham wint, 
hoop ik dat hun mooie nieuwe stadion in elkaar 
zakt.

 G.Plastic

vervolg van pag 27

OOK NWC 3 en NWC 9 
GRIJPEN DE TITEL
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Zowel NWC 3 (links) als NWC 
9 (onder) zijn er in geslaagd 
om kampioen te worden.

Zeer knappe prestaties en 
beide teams van harte gefe-
liciteerd!

OOK NWC 3 en NWC 9 
GRIJPEN DE TITEL

Maar er zijn meer kampioenschappen te vieren...
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“Het was een soort  
verplichting richting de club  

om kampioen te worden”

ChesRON GEUNS OVER HET Kampioenschap NWC 1 

HET WERD EEN ONVERGETELIJK SEIZOEN VOOR CHESRON GEUNS (25), DE SPITS DIE RKSVO  

IN DE ZOMER VAN 2018 VERRUILDE VOOR NWC. MET ZIJN VELE TREFFERS HAD HIJ EEN 

GROOT AANDEEL IN HET KAMPIOENSCHAP VAN ZIJN TEAM, WAAR HIJ MET TROTS OVER 

PRAAT.  

Chesron, hoe kijk je terug op je eerste sei-
zoen bij NWC?
“Ik kijk met veel genoegen terug op mijn eer-
ste seizoen bij NWC. In april 2018 werd ik, na 
zelf met trainer Roel Nabuurs contact opge-
nomen te hebben, uitgenodigd om een trai-
ning en een wedstrijd met NWC O23 mee te 
doen. Ik had daarna gelijk een goed gevoel 
bij de spelersgroep en voelde me welkom. 
Dat waren de twee belangrijkste redenen 
voor mij om te komen. Om als nieuwe spits 
vervolgens meteen in zo’n fijn voetballend 
team te kunnen meedraaien is dan een lekker 
begin. Met veel persoonlijke ontwikkeling en 
een prachtig eindresultaat voor de club kan 
ik dus absoluut niet klagen over mijn eerste 
seizoen.”

Wat vind je van de club NWC?
“Voor mij is NWC een club vergelijkbaar met 
RKSVO, maar dan in het groot. Het blijft een 
dorpsclub, maar dan met drie keer zoveel le-
den. De sfeer in de club is goed, er wordt veel 
leuks georganiseerd en er is een juiste orga-
nisatie binnen de club. Daarnaast verkoopt 
NWC zich als amateurclub met het mooiste 

sportpark waar ik zelf ooit heb gespeeld, daar 
mag de club zeker trots op zijn.”

Verliep de overstap van RKSVO naar NWC 
vlekkeloos, of moest je je flink aanpassen?
“Natuurlijk kom je hier als vreemdeling bin-
nenwandelen. Ik kom niet uit Asten of Ommel 
en veel jongens kenden mij niet. Het feit dat 
ik enkele jongens uit mijn Helmond Sport-
periode wel nog kende, maakte de overstap 
voor mij in eerste instantie iets gemakkelij-
ker. Dat ik ook de trainer al kende, speelde 
wel mee in mijn overstap. Waar ik mij in het 
begin het meeste zorgen over maakte is hoe 
je als “Duitser” (lees: Limburger) in een groep 
vol met Brabanders terechtkomt. Dat klikte 
echter prima. Wel heb ik mij speltechnisch 
moeten aanpassen, het ging allemaal wat 
sneller dan op het niveau waar ik vandaan 
kwam. Echter is dit redelijk goed gelukt en 
had ik ook snel een basisplaats te pakken.”

Wat was vooraf je persoonlijke ambitie voor 
dit seizoen?
“Basisspeler worden, minimaal bij vijftien 
doelpunten direct betrokken zijn en promo-
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veren naar de tweede klasse. Aardig gelukt 
dus!”

Op welke gebieden heb je jezelf dit seizoen 
kunnen ontwikkelen, vind je zelf?
“Ik heb mezelf kunnen ontwikkelen in de 
slimheid in de duels, daar waar ik in de vier-
de klasse niet over na hoefde te denken. De 
drie verdedigers Ruud Leenen, Martijn Henst 
en Leon van den Bosch hebben mij hiertoe 
het meeste uitgedaagd. Dat was ook het gro-
te verschil met Ospel, dat het trainingsniveau 
een stuk hoger ligt. Ik kreeg eindelijk weer 
uitdagingen en die ga ik graag aan. Ook mijn 
handelingssnelheid is hierdoor zeker toege-
nomen. Daarnaast is het na mijn kruisband-
blessure in 2016 het eerste seizoen waarin ik 
geen/weinig fysieke tegenslagen heb gehad 
en een hoge trainingsopkomst heb kunnen 
realiseren. Met name de verbetering in fysie-
ke fitheid maakt mij erg gelukkig en geeft me 
goede moed om nog vele jaren op niveau te 
kunnen (mogen) voetballen.”

En op welke gebieden eis je nog meer van je-
zelf?
“Ik vind dat ik na mijn kruisbandblessure 
een stuk wendbaarheid en snelheid op de 
eerste meters mis. Dit is nooit een sterk punt 
van mij geweest, maar wel altijd een verbe-
terpunt. Ook mag ik wat nauwkeuriger zijn in 
de afronding, zowel met de voet als met het 
hoofd. Vaak ben ik daar nog te slordig en te 
gehaast in. Met dit laatste punt gaat gepaard 
dat ik ook wat meer overzicht voor het doel 
mag krijgen. Ik zoek snel het schot, daar waar 
soms een medespeler er beter voor staat die 
ik dan niet gezien heb. Hierin de juiste keu-
zes maken is ook een leerpunt voor mij.”

Wanneer voelde je dat NWC dé titelkandidaat 
was in de derde klasse C?
“Eigenlijk al toen NWC 1 vorig jaar tegen FC 
Engelen degradeerde. Een club als NWC met 
zoveel leden en zoveel voetballende kwali-
teit hoort niet in de derde klasse thuis. Voor 
mij was een jaar derde klasse met dit team 
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niet vervelend, aangezien we daardoor waar-
schijnlijk meer tot scoren zouden komen. Op 
die manier kon ik mij als spits natuurlijk ook 
beter profileren. Tijdens het seizoen bleek 
ook dat we veel te sterk waren voor de derde 
klasse en dat we het zelfs eerste- en tweede-
klassers zeer moeilijk hebben gemaakt, met 
als toppunten de 3-6 overwinning in de beker 
op SSS’18 uit Overloon en de 1-1 tegen Wit-
tenhorst, waarbij we pas na penalty’s het on-
derspit moesten delven.”

Hoe heb je het kampioensfeest beleefd?
“Klinkt misschien gek, maar eigenlijk niet 
als heel speciaal. Het was meer een soort 
verplichting richting de club om kampioen te 
worden. Het is uiteindelijk ook zeer gemakke-
lijk gelukt, er heeft geen enkele spanning op 
gestaan. Dat maakt ook dat de verrassing wat 
minder groot is en dat iedereen er wat meer 
gelaten onder is. Ik denk dat ik hier over een 
aantal jaar wel anders op terugkijk en dat we 
er toch erg trots op mogen zijn hoe we heb-

ben laten zien dat we dit jaar een klasse apart 
waren.”

Hoe belangrijk is de aanwezigheid van je fa-
milie/vriendin bij iedere wedstrijd voor jou?
“Laat ik allereerst vermelden dat ze van 
mij niet verplicht zijn om te komen, maar ik 
vind het erg leuk. Ook zij zijn doordeweeks 
altijd bezig met het spelletje en zijn net als 
ik bloedfanatiek. Het geeft ons iets om geza-
menlijk aan de eettafel over te praten. In het 
begin waren ze wat huiverig voor de overstap, 
er zijn weinig jongens die dat vanuit Ospel 
proberen. Nu willen ze graag iedere wedstrijd 
naar NWC toe komen, ook dat mag de club 
zien als een compliment. Iedereen is hier 
welkom.”

Wat was je beste wedstrijd tot nu toe, vind je?
“Dit vind ik moeilijk kiezen. Ik vind zelf dat ik 
dit seizoen drie hele goede wedstrijden heb 
gespeeld in de competitie. Dat was tegen 
Liessel thuis, tegen Laar thuis in de kampi-





33

oenswedstrijd en thuis tegen Helden waar we 
het kampioenschap écht vierden. Tegen Laar 
en Helden met name door de 
betrokkenheid bij meerdere 
doelpunten. De wedstrijd te-
gen Liessel was echter op dat 
moment een wedstrijd die er 
écht toe deed en die bepaal-
de wie waarschijnlijk als kop-
loper de winterstop inging. 
Wat dat betreft kies ik dus 
zelf voor de wedstrijd tegen 
Liessel als beste wedstrijd.”

En wat is de mooiste van de 
vele doelpunten die je maakte?
“Ook deze is lastig. Kies zelf maar uit: de 2-0 
tegen Laar of de 8-0 tegen Helden. Bij beide 

goals vloog de bal lekker in de linkerkruising 
in het doel waar de supporters het goed kun-

nen zien. Verder heb ik er 
veel gemaakt, maar niet veel 
mooie. Dat laat ik liever aan 
Jeroen van Deursen over!”

Wat kan NWC in de tweede 
klasse neerzetten, verwacht 
je?
“Ik schijn laatst iets op de 
radio gezegd te hebben dat 
de trein gaat doordenderen,  
Someren twee keer van het 
veld gaat spelen en wederom 

voor promotie gaat meedoen. Wijselijk blijf 
ik bij deze woorden om het mooi af te slui-
ten.” 

Het kassahokje bij de entree van ons sport-
park, is bij de bouw van de nieuwe accommo-
datie niet meegenomen, omdat er toen ont-
wikkelingen waren over het parkeren bij het 
sportpark en de school. Onderhoud aan dit 
gebouwtje was echter wel nodig. Eind 2017 
werd het al in onze clubkleuren geschilderd. 
Wat nog moest gebeuren, was het leggen van 
een tegelvloer. En dat is dit jaar, met dank aan 
de sponsoring van Van Heugten Wand- en 
Vloertegels, wel mogelijk geworden. Mooi in 
de kleur oranje! :-)  

Kassahokje heeft een 
nieuwe vloer
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COLUMN: REVIVAL

En de manier waarop is ongekend: met zo’n 
grote overmacht en een ongelooflijk grote 
puntenvoorsprong werd reeds heel vroeg het 
kampioenschap binnengehaald. En dat ver-
dient alle lof en is natuurlijk een groot com-
pliment waard aan het adres van onze selec-
tie en begeleiding. De offers die gebracht zijn 
hebben ditmaal geresulteerd in een grandi-
oos succes. Mooi om daar persoonlijk getui-
ge van te hebben mogen zijn. Nu is het lekker 
nagenieten voor onze spelersgroep, de uitge-
breide trainersstaf en overige begeleiding en 
niet te vergeten onze grote supportersschare.

Een kampioenschap is voor veel spelers een 
ultieme droom. Elk seizoen weer en op ver-
schillende niveaus proberen veel teams het 
kampioenschap binnen te slepen, maar jam-
mer genoeg blijft het voor velen slechts bij 
die droom. Reeds vroeg in het seizoen zijn de 
meeste kaarten geschud en weet men ras hoe 
de vlag erbij hangt. De topploegen laten daar 
geen onduidelijkheid over bestaan en sprok-
kelen van meet af aan de belangrijke punten 
bij elkaar. In de herfst is vaak al duidelijk 
welke ploegen een kans maken op het kampi-
oenschap. Voor de overige ploegen blijft het 
dan bij het spelen om de eer en hier en daar 

een persoonlijk succes weghalen.

Persoonlijk heb ik daar niet zo over te klagen. 
Pas op een leeftijd van vijftien begonnen met 
spelen in de B-jeugd. Zo heette dat toen. De 
start was bij sv Liessel, in de regio geen on-
bekende. De meest enerverende wedstrijden 
waren die tegen NWC, toen met de jeugd nog 
spelend op twee noodveldjes nabij “Bemel-
mans Bos” met een wel zeer provisorische 
kleedgelegenheid (zie pag 36). Die primitieve 
omstandigheden weerhielden NWC-B1 er ove-
rigens niet van om in het seizoen 1966-1967 
het kampioenschap binnen te halen. In die 
wedstrijden en ook later met de A-jeugd ont-
moette ik diverse jongens waarmee ik jaren 
in Asten op de Mulo op school heb gezeten. 
Dat alleen al zorgde menigmaal voor een on-
gekende spanning. We keken toen als kleine 
dorpsploeg met groot ontzag enorm op tegen 
een club als NWC. Dat zorgde dan tevens ook 
voor een ongekende rivaliteit. Je wilde vooral 
in die wedstrijden niet afgaan en in die on-
derlinge confrontaties was je bereid wat vele 
meters extra te maken. Met wilskracht en 
grote inzet konden we het nog wel bijbenen. 
Ik kan me nu nog de goal herinneren die ik na 
een fraaie aanval op die bewuste plek wist te 

MET HET VROEGE KAMPIOENSCHAP VAN ONS EERSTE ELFTAL IN DE DERDE KLASSE C GING EEN 
DROOMWENS IN VERVULLING. HET ZO GEKOESTERDE KAMPIOENSCHAP MET DE DAARAAN VER-
BONDEN PROMOTIE WAS EEN MOOIE DROOM DIE UITKWAM. DAARMEE WERD MIDDELS EEN 
GROTE GEMEENSCHAPPELIJKE INSPANNING DAT GEREALISEERD WAT DIT SEIZOEN ALS GROTE 
DOEL WAS GESTELD EN WERD IN EEN JAAR HET VERLOREN SPORTIEVE TERREIN WEER HEROVERD. 

Het kampioenschap als kroon 
op een schitterend seizoen                                                
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maken en daarmee in de A-jeugd NWC-goalie 
Faas Peters wist te verschalken. 
Met de A-jeugd behaalden we in onze klas-
se indertijd het kampioenschap en tevens 
wisten we in Deurne het regionaal kampi-
oenschap binnen te halen. In het seizoen 
daarna deden we dat met Liessel 2 nog eens 
dunnetjes over. Een paar seizoenen later 
herhaalden we dat huzarenstukje met een 
sterk verjongde ploeg en liftten we mee op de 
ongekende successen van ons vaandelteam 
dat door kampioenschappen o.l.v. de be-
kende en eerste Helmond Sporttrainer Frans 
Debruijn in twee seizoenen tijd opstoomde 
naar de tweede klasse amateurs. Hij was het 
ook die ons tweede elftal in dat seizoen extra 
aandacht gaf. Niet alléén bij de training, want 
we hielden naar voorbeeld van het eerste elf-
tal ook vooraf een heuse wedstrijdbespreking 
en daarbij hanteerde Frans Debruijn in de be-
stuurskamer heel bewust het alom geprezen 
whiteboard met de zo beroemde magneetjes.
Door de winst in de promotiewedstrijden 
wisten we met ons team de promotie naar 
de eerste klasse te bewerkstelligen. Dat was 
blijkbaar voor ons niveau echt te hoog gegre-

pen, want na één seizoen was de degradatie 
alweer een feit. Maar met een schat aan erva-
ringen rijker mocht ik daarna gaan afbouwen 
in het derde elftal. Dat stond toen onder lei-
ding van oud-Helmond Sport doelman Michel 
Hendrikx en in die jaren de laatste sluitpost 
van het eerste elftal. Ik was inmiddels door de 
liefde in Asten verzeild geraakt en na ons hu-
welijk hier ook daadwerkelijk neergestreken. 
Door mijn werk als onderwijzer ben ik echter 
Liessel mijn leven lang trouw gebleven, maar 
door de afstand maar zeker ook door het feit 
dat ik me in Asten bijzonder goed thuis voelde 
lonkte natuurlijk de logische overstap naar 
NWC. Het is dan ook wrang dat ik de laatste 
echte wedstrijd bij Liessel op de reservebank 
zat. Het betrof nog wel de kampioenswedstrijd 
en wel tegen NWC 3. Het kampioenschap werd 
een feit zonder mijn persoonlijke inbreng tij-
dens die wedstrijd. Een tactische zet van de 
trainer, een disciplinaire maatregel voor het 
minder trainen in de koude winter of meer het 
idee dat ik toen al werd gezien als een soort 
van overloper? Wie zal het zeggen? De riva-
liteit Someren-Asten heet groot te zijn, maar 
die tussen Asten en Liessel moet je zeker ook 

NWC B1, Seizoen 1966-67





36

BORDSPONSORS (VERVOLG) 
Oogwereld Philip Asten
Optiek Lenti
Peka Kroef B.V.
Plus Erik Gorissen
R vd Eijnden Timmerwerken
RSW Accountants + Adviseurs
Schadeservice van Geffen
Schurian assurantiekantoor
Slagerij Gebr. Hoeben 
Sloopwerken en Asbestverwijdering  
   Van der Heijden B.V.
Staals & van de Laar 
Straalbedrijf Asten
Strik-van Seggelen 
T. Bankers Voegersbedrijf
Telecombinatie Asten 
Tooltec
Tralé Promotions
Tulkens Makelaardij
Van Bussel Metaaltechniek
Van Heugten Wand- en Vloertegels
Van Horssen wegenbouw B.V.
Van Rijssel Carrosseriebedrijf B.V.
Van Roy & van Diessen Daktechniek
Verdonschot Mode
Verstappen Tweewielers
VHI Koudetechniek
VHS Hekwerken
VKV Kunststof Verspaning
VRF
Wesa Tuinhout
Wiegers XL
Wooncentrum Berkvens
Z.O.N. Uitzendgroep B.V.

BORDSPONSOR PLUS
AnyTyme ‘t Stationneke 
Bakkerij vd Mortel
Bestratingen ASOM Asten 
Bestratingsbedrijf van Oosterhout
Bouwbedrijf Dobu B.V.
Buro 3
Crown Aircraft Support
Dinertijd
Haus am Gelster
Installatietechniek van Eersel B.V.
IT-Connectie
Jan van Kemenade Uitdeuken  
   Zonder Spuiten
Korrekt Stukadoorsbedrijf
Prinsenmeer recreatiepark
Rijschool ROI thodn NXXT.nl
Schilders- en glasbedrijf Bekx
SHI B.V. 
Spinnov BV
T. v. Roy Timmerwerken
Unidis Bedrijfssoftware B.V. 
Van Mierlo schoenen

SHIRTSPONSOR 
Bamboo Giant Nederland B.V.
Eetcafé De Grutter
Fransen Audiovisuals
Fysiotherapie Campanula
Horeca bedrijven Heidehof
Jansen Staalbouw Asten
Malex Automotive
Metsel-, lijm- en aannemingsbedrijf  
   Meulendijks
Ralf Loomans Metselwerken
Roba Laboratorium



37

niet uitvlakken. De uitleg van Mi-
chel Hendrikx was echter duide-
lijk: het niet of weinig trainen in de 
winter was bij het nemen van dat 
besluit toch van doorslaggevende 
betekenis gebleken. 

De start bij NWC liep voor mij uit 
op een ware deceptie. Ik werd in-
gedeeld bij NWC 5. Ik verwachtte 
toen toch zeker op het niveau van 
NWC 3 te mogen starten, maar 
helaas! Het eerste seizoen werd 
trouwens een schitterend seizoen, 
met wederom een geweldig kampioenschap. 
Ons team torende ook boven alles uit. Het be-
stond uit jongens die in de jaren ervoor hun 
verdiensten hadden gehad voor ons eerste, 
aangevuld met wat nieuwe leden. Het bleek 
een gouden greep van de Technische Com-
missie. In dat seizoen maakte ik trouwens 
nog een heel bijzonder en vermeldenswaard 
voorval mee. Als gevolg van grote personele 
problemen bij het eerste stond ik, de op-toer-
beurt-reserve bij NWC 5, binnen tien minuten 
binnen de lijnen bij NWC 1. Te weinig wissel-
spelers noopten de begeleiding toen om mij 
als speler bij het vijfde weg te halen. Een heel 
leuke, maar wel bijzondere ervaring moet ik 
zeggen. Ik trainde toen zo’n drie keer in de 
week, op vrijdag altijd met de eerste selectie. 
Daar moet je nu bij een vijfde elftal maar eens 
voor komen. Dat was de periode met de gru-
welijk fanatieke en zeer enthousiaste hoofd-
trainer Ad van Helvoirt, die ik nog kende van 
mijn periode bij Liessel. Na dat seizoen kon 
ik me via het vierde en derde elftal langzaam 
opwerken in de hiërarchie, maar op het mo-
ment dat ik het tweede kon bereiken haalde 
een ernstige knieblessure definitief een dik-
ke streep door mijn sportieve loopbaan. Zaal- 
en veldvoetbal, het is al vaak gezegd, dat is 
geen goede combinatie te noemen. Achteraf 
zie ik het meer als het logische gevolg van 
extreme overbelasting, naast een grote do-

sis pech. Drie keer trainen, een wedstrijd op 
zondag, vaak nog zaalvoetbal op maandag 
en vrijdag naast geregeld buurtvoetbal op 
zaterdag, dat is niemand echt aan te raden. 
Die passie leverde me echter naast de nodige 
kampioenschappen op het veld bij zowel de 
jeugd als de senioren, een kampioenschap 
op in de eerste Astense zaalvoetbalcompe-
titie en met buurtvereniging ’t Patersveldje 
het kampioenschap van het buurtvoetbal van 
de gemeente Asten met de ondersteunende 
begeleiding van speler-coach good-old Henk 
van Dijk, oud-eerste elftalspeler van NWC.

Al bij al kan ik dus net als velen bogen op 
een zeer gevarieerde, leuke en een toch wel 
aardig succesvolle voetbalcarrière waar ik 
nog vaak heel tevreden en met genoegen aan 
terug denk. Ik kan me door deze persoonlijke 
successen nu ook heel goed voorstellen hoe 
de spelers van NWC 1 zich nu moeten voelen. 
Gevoelens van trots, superioriteit en grote 
blijdschap overheersen daarbij.
Het is en blijft nu eenmaal heel bijzonder om 
een kampioenschap te mogen mee maken. Ik 
gun het iedereen, maar weet dat het streven 
ernaar voor menigeen regelmatig op een te-
leurstelling uit zal draaien. Mijn devies voor 
nu is echter heel helder: blijf moed houden, 
want wat nog niet is kan altijd nog komen. 
Succes! 

1966: De kleedlokalen voor de NWC-jeugd
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THEO EN PATRICK VAN HELMOND    

Traint/speelt in:
T: Trainer NWC G1
P: Speler NWC G1

Mooiste vakantieland:
T: Duitsland
P: Luxemburg

Droomt van:
T: Rijk worden
P: Over van alles 

Favoriete schoolvak:
T: Nederlands
P: Alles

Saaiste schoolvak:
T: Godsdienst
P: Niks

Lijfspreuk:
T: “Carpe Diem”
L:  “Altijd blijven 
lachen”

Hekel aan:
T: Onrecht
P: Liegen

Lievelingskleur:
T: Rood
P: Groen

Hoogtepunt:
T: Geboorte kleindochter
P: Nog niet gehad

Dieptepunt:
T: Overlijden moeder
P: Nog niet gehad

Alias:
T: Dorus
P: Patje

Geboren:
T: 6 maart 1959 in Asten
P: 3 oktober 1993 in Geldrop

Beroep/school:
T: Productiemedewerker
P: Dagbesteding

Beste eigenschap:
T: Behulpzaam
P: Altijd vrolijk

Slechtste eigenschap:
T: Weet ik niet 
P: Weet ik niet 

ZO VADER  Zo ZOON
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Favoriete radiozender:
T: NPO Radio 2
P: 100% NL

Beste fi lm:
T: Ben-Hur
P: Bohemian Rhapsody 

Favoriete lied:
T: Uriah Heep – Easy Livin’
P: Queen – Innuendo

Lievelingsdrinken:
T: Bacardi Cola
P: Radler 0%

Mooiste tenue:
T: Real Madrid
P: Helmond Sport

Mooiste stadion:
T: Johan Cruijff Arena
P: De Kuip Lelijkste stadion:

T: Jan Louwers 
 Stadion van 
 FC Eindhoven
P: Philips Stadion

Favoriete club 
Nederland:
T: Ajax 
P: Ajax

Favoriete club 
Buitenland:
T: Liverpool 
P: Borussia 
 Dortmund

Favoriete speler bij NWC:
T: Patrick van Helmond 
P: Jeremias Carlos David

Favoriete voetballer
Nederlandse competitie:
T: Matthijs de Ligt
P: Dušan Tadic 

Favoriete buitenlandse voetballer:
T: Luis Suárez
P: Lionel Messi

Lievelingseten:
T: Macaroni
P: Friet

Beste boek:
T: Beekman en Beekman
P: Geen

Favoriete muziekgenre:
T: Bijna alles
P: Rock

Favoriete televisiezender:
T: FOX Sports
P: FOX Sports

Favoriete televisieprogramma:
T: Quizzen
P: Goede tijden, slechte tijden

Ik zou een dagje willen 
ruilen met...
T: Mark Rutte
P: Weet ik niet 

ZO VADER  Zo ZOON
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LEDEN VAN VERDIENSTE
Marinus van Oosterhout * 10 maart 1976
Johan van Oosterhout    12 juni 1978
Harrie Bakens *  22 januari 1980
Martien van Bommel * 22 januari 1980
Chris van Bommel *  22 januari 1980
Antoon v.d. Boomen * 22 januari 1980
Piet Bosch * 22 januari 1980
Antoon Cortenbach* 22 januari 1980
Hans van Lierop 22 januari 1980
Martien Loomans* 22 januari 1980
Frans v.d. Moosdijk* 22 januari 1980
Ad Seijkens * 22 januari 1980
Jo Steijvers 22 januari 1980
Ricus Verhees * 22 januari 1980
Martinus v.d. Wallen * 22 januari 1980
Peter van Heugten 22 januari 1980
Thieu v.d. Vorst 12 oktober 1981
Wim van Oosterhout 17 september 1984
Jos Korff  * 21 september 1987

Jan Slaats* 4 mei 1929
Piet v.d.Zanden* 4 mei 1929 
Antoon van Asten* 20 maart 1944
Frans Hoebens* 8 juni 1945
Jan van Lierop * 14 juni 1948 
Ben Martens* 21 mei 1957
Harry van Oosterhout* 12 juni 1969     
 postuum tot erelid benoemd
Driek Crooijmans * 5 juni 1972       
 was tevens ere-voorzitter
Cor Clevis* 30 juni 1972
Bertus van Oosterhout* 1 september 1978

Gerard v.d. Moosdijk 21 september 1987
Hendrik Seijkens*  25 september 1989
Henk Welten 25 september 1989
Sjang Stevens* 24 september 1990
Antoon Leenen* 24 september 1990
Henk Hoeks 30 september 1991 
Harrie van der Steen* 28 september 1992
Tonny v. Bogget* 27 september 1993
Wim van den Eijnden* 28 september 1998
Jac van Bussel 27 september 1999
Toos Seijkens* 27 september 1999 
Jan Smits*  25 september 2000
Karel Driessen* 13 juni 2011
Jan Vlemmings 22 oktober 2012
Jan van Bussel 22 oktober 2012
Gerard van der Loo  22 oktober 2012
Rini Zegers 30 september 2013
Jacques van Oosterhout 7 oktober 2015
Regina Thijs  7 oktober 2015
Patrick van Dijk 7 oktober 2015
Louis van den Boer 25 september 2018

Hans van Lierop 6 september 1982
Jac Huijsmans 27 september 1993 
Antoon Leenen* 27 september 1993
Frans v/d Waarsenburg* 27 september 1999
Hennie Hoeben 27 september 1999
Peter van Heugten 11 mei 2002
Piet v.d. Heuvel* 11 mei 2002
Theo Maas 11 mei 2002
Ricus Verhees* 26 februari 2008      
 postuum tot erelid benoemd
Johan Janssen 29 oktober 2014
Peter van den Akker 29 oktober 2014

ERELEDEN 
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